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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA REALIZADA NO 

DIA 28/06/2019 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2019, sexta-feira, às 14h, na sala 122, atendendo à Convocação 

10/2019 do Chefe do Departamento, reuniu-se a Câmara Departamental de Química com os seguintes 

membros: o presidente, professor Rubén Dario Sinisterra Millán, o vice-presidente professor Vito 5 

Modesto De Bellis; os representantes dos professores titulares Rosemeire Brondi Alves e Geraldo 

Magela de Lima; os representantes dos professores Renata Diniz, Anderson Dias, Rodrigo Lassarote 

Lavall, Jarbas Magalhães Resende e Dayse Carvalho da Silva Martins; o representante dos técnicos 

administrativos em educação Samuel Resende Souza Carvalho e a representante dos discentes Ingrid 

Fernandes Silva. Havendo quórum, às 14:06h, o presidente iniciou a reunião. 1) Informes: A): PDI do 10 

Departamento de Química: elementos centrais que serão trabalhados nos próximos cinco anos. O PDI 

foi elogiado na reunião da congregação e aprovado por unanimidade. Ele será encaminhado ainda no 

primeiro semestre para que seja avaliado no ano de 2019. B) Fase dos últimos concursos: o processo 

de nomeação dos candidatos aprovados já está na fase da nomeação. C) Anexo 3: o processo de 

licitação das capelas está atrasado, a Fundep irá declarar a empresa vencedora. D) Visita do presidente 15 

da Finep (Financiadora de Inovação e Pesquisa): o presidente da instituição solicitou a visita ao 

CTNanotubos e ao Anexo 3 do Departamento de Química - DQ. A chefia do DQ apresentou o prédio e o 

PDI do Departamento ao presidente que ficou impressionado com o que está sendo feito e elogiou o 

trabalho desenvolvido. E) Exigência do Ministério Público Federal referente aos projetos nas 

fundações de apoio: a PROPLAN enviou o ofício 39/2019 para os diretores das unidades comunicando 20 

que, o MPF em reunião com o, CGU, TCU, UFMG e suas Fundações reiterou a obrigatoriedade da 

inclusão no site das fundações documentação relativa aos projetos. Tal obrigatoriedade retroage há cinco 

anos. F) Portaria 03/2019 da Proplan: a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG, 

por meio da Portaria nº 03/2019, estabelece metodologia padrão para determinação do percentual de 

ressarcimento pelo uso da infraestrutura institucional em projetos ANP-PETROBRÁS e outros, no 25 

âmbito da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG), válida para o ano de 2019. G) Comissão 

Emergencial de Avaliação dos Gastos de custeio do Departamento de Química: os docentes Elene 

Cristina Pereira Maia (presidente); Anderson Dias e Renata Diniz apresentaram relatório. H) Vagas de 

docente para o DQ: o DQ recebeu mais uma vaga de docente. No setor de ensino, a docente Ana Luiza 

de Quadros se aposentou e as demais docentes comunicadas e consultadas a respeito da opção de 30 

realização de  concurso público ou de redistribuição. 2) Deliberações e Aprovações: A) Ata da 

reunião de Câmara do dia 13/06/2019: com as devidas correções, a ata foi aprovada por unanimidade. 

B) Aditivo ao termo de Cooperação 4600554985 (SAP Petrobrás) referente ao projeto 

“Nanofluidos híbridos de copolímeros de acrilamida e nanomateriais de carbono para 

recuperação melhorada de petróleo” coordenado pela docente Glaura Goulart Silva: o presidente 35 

esclareceu que se trata de um aditivo de prazo. Após deliberações o documento foi aprovado por 

unanimidade. C) Plano de trabalho voluntário 2º/2019 e 1º/2020 da docente Ana Luiza de Quadros: 

foi levantada importância da questão de espaço físico para os professores voluntários e professores 

substitutos. O plano de trabalho foi votado e aprovado por unanimidade. D) Parecer para fins de 

Progressão Funcional do docente Gilson de Freitas Silva: o presidente fez a leitura do parecer. Após 40 

as deliberações, o parecer foi aprovado por unanimidade. Foi sugerida a inversão de pauta, o 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 4) Outros Assuntos: A) Relatório e Parecer do Pós-

Doutorado do docente Willian Xerxes Coelho Oliveira: o presidente passou a palavra para o docente 

parecerista, Anderson dias. Este relatou que foram pedidas novas informações que resultaram na 

elaboração de um novo relatório pelo professor Willian Xerxes Coelho Oliveira. O parecerista relatou a 45 

respeito da linha de pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos. Após deliberações, o relatório foi aprovado 

por unanimidade. E) Critérios de avaliação do INA: o presidente fez um histórico do surgimento da 

necessidade da reavaliação dos critérios de avaliação dos docentes. Após deliberações iniciais, foi feito 

o encaminhamento para tratamento diferenciado para os novatos, que seja diferenciada a pontuação (de 
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120 pontos) durante os primeiros 36 meses de exercício. O encaminhamento foi aprovado por 50 

unanimidade. A discussão dos critérios de avaliação continuou até que fosse concluída parte de ensino. 

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 28 de junho de 

2019. 


